REGISTRACIJOS
VADOVAS
Nauja CareLink™ Personal programa
Lengva naudotis, Lengva dalintis.
Pritaikytos vaizdinės įžvalgos.

Lengva
užsiregistruoti
savo paskyrą

Eikite į www.Carelink.minimed.eu ir
pasirinkite savo šalį ir norimą kalbą
Spauskite ‘Create an account’.

3 Būsite supažindinti su Medtronic sąlygomis
ir nuostatomis Jūsų sutikimas yra privalomas
norint sukurti paskyrą. Slinkite žemyn iki
puslapio apačios ir pasirinkite.

5 Jūsų registracija yra baigta
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Pasirinkite ‘Patient’ kaip savo
paskyros tipą ir spauskite ‘Next’.

4 Prašome užpildyti reikalingą informaciją
nurodytuose laukeliuose. Atkreipkite dėmesį,
kad slaptažodis turi būti bent iš 8 simbolių.

ĮRAŠYMO
VADOVAS

Nauja CareLink™ Personal programa
Lengva naudotis, Lengva dalintis.
Pritaikytos vaizdinės įžvalgos.
Pagerinkite savo
vizitų kokybę
pas gydytoją
nukraudami
duomenis į
Carelink™
Nukraukite dažnai

Supraskite savo
gliukozės kreivę

Bendradarbiaukite su savo
gydytoju

Pradėkite
atsisiųsdami
naująjį nukroviklio
įdiegimo rinkmeną

Tai yra vienkartinis atsisiuntimas ir
įdiegimas kompiuteryje, kuriame
norėsite nusikrauti savo įrenginius.

Įdiekite nukroviklį
po jo atsisiuntimo

§ Prisijunkite prie CareLinkTM
Personal
§ Paspauskite “How to install
Uploader” arba
§ Paspauskite ant“?” ir tada
pasirinkite “How to install
Uploader”

Pasirinkite kalbą

Paspauskite ant
atsisiuntimo nuorodos ir
pasirinkite,
kurioje
kompiuterio vietoje norite
išsaugoti rinkmeną.

Spauskite “Next”

Susiraskite atisiųstą
rinkmeną ir ją paleiskite.

Spauskite“Next”

§ Įsitikinkite, kad CareLinkTM USB arba matuoklis nėra prijungti ir spauskite
“OK”

§ Paspauskite “Finish”, kad užbaigtumėte įdiegimą.

ESATE PASIRUOŠĘ
NUKROVIMUI

Grįžkite į CareLink™ Personal
namų puslapį, nes jau esate
pasiruošę nukrauti savo pompą
arba matuoklė į CareLink™.
Skaitykite
nukrovimo vadovą
dėl nukrovimo
instrukcijų

CareLink programa yra skirta kaip
pagalbinis įrankis diabeto priežiūroje ir
nėra skirtas remtis tik šiuo įankiu diabeto
priežiūroje. Dėl išsamesnių naudojimo
instrukcijų, indikacijų, kontraindikacijų,
įspėjimų, atsargumo priemonių ir
potencialių neigiamų įvykių, skaitykite
prietaiso vadovą.

